
       Załącznik do uchwały nr 150/2017 
              z dnia 28 czerwca 2017 roku 

 

Ramowe efekty kształcenia dla studiów doktoranckich  
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
§ 1 

Na podstawie:  
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 
z późn. zm.),  
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2017 
r., poz. 256);  
3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 
sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 558 z 
późn.zm.),  
4) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 64 z późn. zm.);  
5) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 
sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
– poziomy 6–8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1594);  
6) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 882 z późn.zm.);  
7) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586 z późn.zm.);  
 
określa się ramowe efekty kształcenia dla studiów doktoranckich, realizowanych w języku 
polskim, utworzonych na Wydziałach Lekarskim I, Lekarskim II, Farmaceutycznym, Nauk o 
Zdrowiu, prowadzonych w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, w 
których wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:  
W1. Wydział Lekarski I, Dziedzina: nauki medyczne, Dyscyplina: medycyna i biologia 
medyczna;  
W2. Wydział Lekarski II, Dziedzina: nauki medyczne, Dyscyplina: medycyna, stomatologia i 
biologia medyczna;  
W3. Wydział Farmaceutyczny, Dziedzina: nauki farmaceutyczne;  
W4. Wydział Nauk o Zdrowiu, Dziedzina: nauki o zdrowiu i Dziedzina: nauki medyczne, 
Dyscyplina: medycyna i biologia medyczna;  
 

§ 2 
Studia doktoranckie to studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji 
trzeciego stopnia – stopniem naukowym doktora.  
Umiejscowienie dyscypliny studiów doktoranckich: dyscypliny studiów doktoranckich należą 
do obszarów wiedzy, dziedzin nauk i odpowiadają dyscyplinom naukowym ustalonym na 



podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w 
sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych2.  
Ukończenie studiów doktoranckich następuje, gdy doktorant zrealizował program studiów 
doktoranckich, w tym przeprowadził zaplanowane badania naukowe dla przygotowywanej 
rozprawy doktorskiej w zakresie określonej dyscypliny naukowej, odbył praktyki zawodowe 
lub był zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, osiągnął zamierzone efekty 
kształcenia dla poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, otrzymał wymaganą liczbę punktów 
ECTS, oraz uzyskał w drodze przewodu doktorskiego kwalifikacje trzeciego stopnia – stopień 
naukowy doktora. Przewód doktorski przeprowadza się w obszarze wiedzy i dziedzinie nauki, 
do której należy studiowana dyscyplina naukowa, w zakresie tej dyscypliny naukowej. 
Absolwent uzyskuje stopień naukowy doktora nauk w obszarze wiedzy, dziedzinie nauki i 
dyscyplinie naukowej, w której został przeprowadzony przewód doktorski.  

§ 3 
Sylwetka absolwenta:  
Absolwent studiów trzeciego stopnia wykazuje ogólną wiedzę na zaawansowanym poziomie 
w zakresie wybranej w odpowiednim obszarze wiedzy i dyscyplinie nauki dyscypliny 
naukowej. Posiada umiejętność twórczego rozwiązywania złożonych problemów naukowych 
i/lub praktycznych, właściwych dla wybranej dyscypliny naukowej w oparciu o wiedzę z 
różnych źródeł. Potrafi prezentować wyniki badań na konferencjach i publikować je w 
czasopismach naukowych. Posługuje się biegle językiem obcym, co łącznie z innymi nabytymi 
umiejętnościami umożliwia mu pracę w międzynarodowych grupach badawczych, w tym 
związanymi z innymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego. Potrafi prowadzić zajęcia 
dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. 
Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – Poziom 8  
Przy tworzeniu ramowych efektów kształcenia obejmujących wiedzę, umiejętności, 
kompetencje społeczne zostały uwzględnione uniwersalne charakterystyki pierwszego 
stopnia dla poziomu 8 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomu 8 określone w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
– poziomy 6-8.  
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